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 نادر الفى ذكرى سعد االسم
 

 1881 -8 -52 تاريخ الميالد

 01003188826     ت المحمول

 

 nader112006@yahoo.com  االيميل

 مدرس بقسم االرشاد السياحى العمل الحالى

 مدينة الساداتجامعه  -كليه السياحه والفنادق 

 

مع  جيد جدًا5005بكالوريوس سياحه وفنادق قسم ارشاد سياحى جامعه المنوفيه -  الشهادات

 مرتبه الشرف

علي الرسوم المالئكه  لمناظر دراسه) في االرشاد السياحي لموضوع بعنوان ماجستير- 

  حلوان جامعة  -5008(  ةيالقبط الجدارية

القبطية في العصر  لفنونادراسة "بعنوان لموضوع ة في االرشاد السياحي ادكتور - 

 جامعةحلوان -م  5016في " المملوكي بمصر

 دبلومه االثار القبطيه من معهد الدراسات القبطيهالحصول علي  5002يوليو  - 

  5002ة، فى القاهراللفظ القديم شهاده اللغه القبطيه من معهد اللغه القبطيه  -

 -كلية السياحة والفنادق  -االرشاد السياحيسم قب معيد 5008الى ابريل  5006من يناير  التدرج الوظيفي

 .ةجامعه المنوفي

 -كلية السياحة والفنادق  -بقسم االرشاد السياحي - مدرس مساعد 5016الى  5008من 

 .جامعه المنوفية

كلية السياحة والفنادق  -بقسم االرشاد السياحي -وحتي االن مدرس  5016منذ ديسمبر 

 جامعه مدينة السادات -

ومهمتى الرئيسه تعليم االثار القبطيه وتاريخ الفن القبطى للطلبه وايضا أصطحابهم  لياتمسئو

 8) اليوناني والرومانيتدريس الطلبه التاريخ   -.لزيارات العلمية ه لالماكن االثريه

 (االسبوع يساعات ف

 (و االقصر المنيا،االسكندريه ) ريه المواقع االث شرحلي تدريب الطلبه ع -

راف على الطلبه اثناء التدريب الصيفى و ذلك المتحف المصرى و المتحف االش -

 .، والمواقع االثرية المختلفةالقبطى

 من اليونسكو ICDL شهادة مهارات الكمبيوتر

mailto:nader112006@yahoo.com
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 امكانيه العمل مع مجموعه  - مهارات اخرى

 مهارات القيادة -

 

 

 5008مارس  (التاريخ والفن القبطى  المالئكه فى) CTVلقاء تليفزيونى مع قناه  - نشاطات مشتركه

التحديات التي تواجه الدراسات القبطية ) CTVقناه  يلقاء مع د جودت جبره ف -

 (بمصر

 3من  5008ديسمبر 56الفن القبطى على مختلف العصور  مالمح  محاضره عن -

 السياحينن يفى نقابه المرشد مساء 8مساء الى 

ة في التراث المصري  لجمعية المحافظة علي المشاركة في  فاعليات مؤتمر المرأ -

التراث المصري بالتعاون مع متحف سعد الخادم وعفت ناجي وذلك يوم  

المرأة  المصرية في العصر "م ، والمشاركة بإلقاء محاضرة بعنوان  5010مارس10

 " اليوناني الروماني

 

بنقابه المرشدين  5016محاضره عن التصوير الجداري بدير االنبا أنطونيوس بالبحر  -

 .السياحين

المشاركة في ندوة إعادة استخدام العناصر المعمارية في اآلثار اإلسالمية والقبطية  -

م ،والتي نظمتها اإلدارة العامة لمناطق آثار القاهرة 5013/ 2/ 15بقبة الغوري يوم 

محاضرة والمشاركة بإلقاء " التنمية الثقافية والوعي االثري"والجيزة بوزارة اآلثار 

 " بعض العناصر المعمارية المعاد استخدامها في الكنائس بمدينة القاهرة"بعنوان  

وذلك في " البرنامج التدريبي الخاص بالعمارة والفنون المسيحية بمصر"المشاركة في  -

،والتي نظمه قطاع اآلثار  اإلسالمية  والقبطية  5013نوفمبر  11وحتي  3الفترة من 

تعاون مع المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية بالعمرانية بوزارة اآلثار بال

 ."الجداريات القبطية بالكنائس واالديرة االثرية"والمشاركة بإلقاء محاضرة بعنوان  

المشاركة في  المؤتمر الثامن لجمعية المحافظة علي التراث المصري بالتعاون مع  -

م ، والمشاركة بإلقاء 5011مارس13" لمنياتراث ا"المجلس األعلي للثقافة بعنوان 

 " في محافظة المنيا القبطية الرسوم الجدارية"محاضرة بعنوان  

المشاركة في  فاعليات صالون المحروسة الثقافي  لجمعية المحافظة علي التراث  -

االسرة "م ، والمشاركة بإلقاء محاضرة بعنوان  5011مارس18المصري وذلك يوم  

 " لثةالفرعونية الثا

  

  ةشنود االنبا القديس ات مع الدكتور استيفن ايميل باحث امريكى عن مخطوط - ورشه عمل 

 5008مايو  60:61ورشه عمل فى المشروع القومى لتوثيق وتسجيل االثار القبطيه  -

  -
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بالقاهرة،  5008سبتمبر  50سبتمبر الى 18التاسع للدرسات القبطيه الدولي المؤتمر - المؤتمرات

  " مناظر المالئكه جداريات االديرة والكنائس القبطية"والمشاركة بالقاء بحث بعنوان 

المؤتمر السادس عشر للدرسات القبطيه فى كنيسه السيده العذراء مريم بروض الفرج  -

ر يتصو "والمشاركة بالقاء بحث بعنوان  5008ديسمبر  11الى 11شبرا القاهره 

 ."القبطية الجدارية رسومالعلى  ةالفضائل المالئكي

الذي نظمه المركز الثقافي الفرنسيسكاني " تراث النوبة المسيحية"المؤتمر األول  -

م، وذلك بدير اآلباء الفرنسيسكان 5012فبراير  3-2للدراسات القبطية في الفترة من 

المخلوقات السمائية في الرسوم الجدارية "بالمقطم، والمشاركة بالقاء بحث بعنوان 

 ."النوبةبكنائس 

الذي نظمه المركز الثقافي " التراث الرهباني في الشرق األوسط"المؤتمر الثاني - 

م، وذلك بقاعة 5011يناير  18 -15الفرنسيسكاني للدراسات القبطية في الفترة من 

تصوير الفضائل "النيل بكنيسة سان جوزيف بالقاهرة، والمشاركة بالقاء بحث بعنوان 

 ".في الفن القبطي

ملتقي العلمي األول لباحثي القبطيات العرب والذي نظمه مركز الدراسات القبطية ال- 

بالتعاون مع إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة اإلسكندرية، والمتحف القبطي، وجمعية 

، والمشاركة 5013مارس  18 – 16محبي التراث القبطي بالقاهرة، في الفترة من 

 ".كنائس مصر القديمة من العصر المملوكيحشوات خشبية من "بالقاء بحث بعنوان 

المؤتمر الثاني بعنوان التنمية المحلية ودورها في التنمية السياحية بكلية السياحة  -

أكتوبر، والمشاركة بالقاء بحث  60- 58جامعة مدينة السادات في الفترة من  –والفنادق 

 The Iconography of St. Menas in the Coptic Art "فردي بعنوان 

دور أحياء مسار العائلة المقدسة "يحيي شحاتة حسن عن . مشترك مع أوبحث أخر  

 " وطريق الحج المصري في التنمية السياحية
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  ( الدورات وورش العمل ) النشاط العلمي: 

 المكان وتاريخها أو ورشة العمل الدورةاسم 

 ية اللفظ القديممعهد اللغة القبط (5003)دورة اللغة القبطية اللفظ القديم 

 المركز الثقافي القبطي (5015)دورة اللغة اليونانية القديمة  

 12دورة في دراسة اللغة الفرنسية المتخصصة في مجال االثار لمدة 

 (5001يونيو  – 5003أكتوبر )ساعة خالل  الفترة مابين 

 لآلثارالفرنسي العلمي المعهد 

 الشرقية

 30المتخصصة في مجال االثار لمدة دورة في دراسة اللغة الفرنسية 

 (5008يونيو  – 5001أكتوبر )ساعة خالل  الفترة مابين 

 لآلثارالفرنسي العلمي المعهد 

 الشرقية

 30دورة في دراسة اللغة الفرنسية المتخصصة في مجال االثار لمدة 

 (5008يونيو  – 5008أكتوبر )ساعة خالل  الفترة مابين 

 آلثارلالفرنسي العلمي المعهد 

 الشرقية

 (م5015أكتوبر  11 – 1) "مقدمة في علوم الدراسات القبطية"دورة 

والتي عقدت بدير العذراء سيدة الكرمل لآلباء الفرنسيسكان ببوالق أبو 

 العال بالقاهرة

مركز الدراسات القبطية، مكتبة 

االسكندرية، بالتعاون مع 

المركز الثقافي الفرنسيسكاني 

 .بالعمرانية

يونيو  12 – 11) "األيقونات في األدب والطقوس والتاريخ"دورة 

والتي عقدت بدير العذراء سيدة الكرمل لآلباء الفرنسيسكان  (م5016

 ببوالق أبو العال بالقاهرة

مركز الدراسات القبطية، مكتبة 

االسكندرية، بالتعاون مع 

المركز الثقافي الفرنسيسكاني 

 .بالعمرانية

مركز الدراسات القبطية، مكتبة  (5018ابريل  50 – 8" )خطوطات القبطيةتجليد الكتب والم"دورة 

االسكندرية، بالتعاون مع 

المركز الثقافي الفرنسيسكاني 

 .بالعمرانية

 52 – 55" )المخطوطات األدبية القبطية باللهجة الصعيدية"دورة 

 (5018أكتوبر 

مركز الدراسات القبطية، مكتبة 

االسكندرية، بالتعاون مع 

لمركز الثقافي الفرنسيسكاني ا

 .بالعمرانية

مركز الدراسات القبطية، مكتبة  (م5012فبراير  8 – 5) "كيفية قراءة البرديات القبطية"دورة 

 .االسكندرية

مركز الدراسات القبطية، مكتبة  (م5013فبراير  8 – 5) "البرديات القبطية"دورة 

 .االسكندرية

فبراير  51 – 53) "اإلسالم مصرالمصادر التاريخية لدخول "دورة 

 (م5011

مركز الدراسات القبطية، مكتبة 

 .االسكندرية

مركز الدراسات القبطية بمكتبة  3في الفترة من " الفن القبطي والتطبيق علي نماذج منه"دورة 

 بيت السناري –االسكندرية 
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 ساعات أسبوعيًا 8، بواقع م 5018فبراير  51حتي – 5018فبراير

في الفترة من " المصادر العلمية للطقس القبطي ولماذا؟"ورشة عمل 

 م5011ديسمبر  8-8

مؤسسة سان مارك لتوثيق  

 العباسية –التراث 

التأريخ الرسمي للكنيسة : مخطوط تاريخ البطاركة "ورشة عمل 

 م5018أغسطس   8-6في الفترة من " القبطية؟

مؤسسة سان مارك لتوثيق  

 العباسية –التراث 

كمصدر تاريخي إلستكشاف الحياة : الفن القبطي( "1)ل ورشة عم

 م5011أغسطس   10 - 1في الفترة من " اليومية لألقباط

مؤسسة سان مارك لتوثيق  

 العباسية –التراث 

كمصدر تاريخي إلستكشاف الحياة : الفن القبطي( "5)ورشة عمل 

  2 - 6في الفترة من " <المدفن -العمل  –المنزل >اليومية لألقباط 

 م5011نوفمبر 

مؤسسة سان مارك لتوثيق  

 العباسية –التراث 

منهجية البحث وإعداد العمل العلمي في علم "ورشة عمل بعنوان 

 (م5001ابريل  18) "المصريات 

 لآلثارالفرنسي العلمي المعهد 

 الشرقية

منهجية البحث وإعداد العمل العلمي في علم "ورشة عمل بعنوان 

 (م5001ابريل  18) "لعربية واالسالمية التاريخ واآلثار ا

 لآلثارالفرنسي العلمي المعهد 

 الشرقية

عن ( 5008)ورشة عمل مع الدكتور استيفن ايميل باحث امريكى  -

 مخطوطه القديس شنوده 

مركز البحوث االمريكي 

 بالقاهرة

ورشه عمل فى المشروع القومى لتوثيق وتسجيل االثار القبطيه  -

 5008مايو  60:61

 المجلس االعلي لالثار بالزمالك

جامعة  –كلية السياحة والفنادق  .ورشة عمل حول توصيف المقررات 

 المنوفية

جامعة  –كلية السياحة والفنادق  .ورشة عمل حول اإلرشاد األكاديمي للطالب

 المنوفية

جامعة  –كلية السياحة والفنادق  .رشة عمل حول المقررات اإللكترونيةو 

 المنوفية

كيفية كتابة التقارير الفنية والمالية في مشروع "ورشة عمل حول  

 ".CIQAP الـ

جامعة  –كلية السياحة والفنادق 

 المنوفية

جامعة  –كلية السياحة والفنادق  .استخدام المكتبة الرقمية ورشة عمل حول

 لمنوفيةا

 االرشاد السياحيورشة عمل لمناقشة الئحة مرحلة البكالوريوس لقسم 

 ".نظام الساعات المعتمدة"

جامعة  –كلية السياحة والفنادق 

 المنوفية

التقويم الذاتي وفقًا لمعايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم "ورشة عمل 

 – 12رة من منعقدة في الفتال(" 5012يوليو –اإلصدار الثالث )العالي 

م، بمركز ضمان ضمان الجودة والتطوير المستمر 5011يوليو  13

مركز ضمان الجودة والتطوير 

 .المستمر بجامعة مدينة السادات
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 .بجامعة مدينة السادات

 (12/5/5015)المشاركة في فعاليات الملتقي العلمي األول 
جامعة  –كلية السياحة والفنادق 

 المنوفية

 International)الدولية لقيادة الحاسب اآللي  الرخصةالحصول علي 

ICDL) 2009 

 

 المركز الثقافي الروسي بالدقي

 جامعة المنوفية (5002/  8/ 8 – 5002/ 8/ 3)مهارات االتصال الفعال  

 جامعة المنوفية (5002/  8/ 56 -5002/ 8/ 50)موضوعات مختارة في التدريس 

 جامعة المنوفية (5003/  3/ 50 – 5003/ 3 / 18)االتجاهات الحديثة في التدريس 

 جامعة المنوفية  (5003/ 15/ 15 – 5003/ 15/ 10)مهارات التفكير 

 جامعة المنوفية (5008/ 5/ 2 -5008/ 5/ 6)مهارات العرض الفعال 

 جامعة المنوفية ( 5008/ 6/ 8 -5008/ 6/ 5)استخدام التكنولوجيا في التدريس 

 جامعة المنوفية  (5008/ 5/ 10 -5008/ 5/ 8)الساعات المعتمدة 

 جامعة المنوفية (5015/ 8/ 8 -5015/ 8/ 5)معايير الجوده في العملية التدريسية 

 جامعة المنوفية (5015/ 8/ 11 -5015/ 8/ 8)نظم االمتحانات وتقويم الطالب 

 جامعة المنوفية (5015/ 2/ 13 -5015/ 2/ 18)تنظيم المؤتمرات العلمية 

/ 18 -5015/ 8/ 15) شروعات البحوث التنافسية المحلية والعالميةم

8 /5015) 

 جامعة المنوفية

 جامعة المنوفية (5015/  8/ 8 -5015/ 8/ 5)أخالقيات البحث العلمي 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة   (5012/ 50/15 -18)التخطيط االستراتيجي 

 جامعة مدينة السادات -التدريس 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  (5018/ 2/  58 -51)راجع البحثية أدارة الم

 جامعة مدينة السادات -التدريس 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  ( 5018/ 3/ 8 -6) الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية

 جامعة مدينة السادات -التدريس 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  (5018/  8/  16-15)متطلبات التقدم لالعتماد  

 جامعة مدينة السادات -التدريس 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  (5018/  8/  11-13)التعلم اإللكتروني 

 جامعة مدينة السادات -التدريس 

 .م5011 مـــارس 50 -18" أساليب التقويم وإعداد اإلختبارات"دورة 
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة 

 وزارة التعليم العالي – روعاتالمش

مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة  .م5011 مـــارس 56 -55"  بنوك األسئلة"دورة 

 وزارة التعليم العالي – المشروعات

مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة  .م5011إبريل   3 -2" االختبارات االلكترونية"دورة 
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 وزارة التعليم العالي – المشروعات

 .م5018فبراير 3" االختبارات الفنية " دورة
مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة 

 وزارة التعليم العالي – المشروعات

 2-6الفترة من  التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم العالي

 م5011ديسمبر

مركز ضمان الجودة بجامعة مدينة 

الهيئة القومية لضمان جودة )السادات 

 (تمادالتعليم واالع

توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لكليات ومعاهد التعليم 
 5018يناير  56-51الفترة من   العالى

مركز ضمان الجودة بجامعة مدينة 

الهيئة القومية لضمان جودة ) السادات

 (التعليم واالعتماد

-15الفترة من  دورة المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالي

 م5018فبراير 18

مركز ضمان الجودة بجامعة مدينة 

الهيئة القومية لضمان جودة ) السادات

 (التعليم واالعتماد

 18-18الفترة من  التخطيط االستراتيجى لكليات ومعاهد التعليم العالي

 5018ابريل

المعهد االمنى للتنمية البشرية 
الهيئة القومية لضمان جودة ) بالعباسية

 (عتمادالتعليم واال

  

  

 

  (التطبيقي  -المقررات التي يتم تدريسها  ) النشاط األكاديمي 

والفصل / مكان تدريسه (التطبيقي ) المقرر الذي يتم تدريسه 

 الدراسي

 الفرقة

الفصل : المتحف المصري بالقاهرة  ( عملي )ارشاد سياحي 

 الدراسي االول

 و الفصل الدراسي الثاني

 الفرقة الثالثة

الفصل : المتحف المصري بالقاهرة ( عملي )سياحي  ارشاد

 الدراسي الثاني

 الفرقة الثانية

المتحف :الفصل الدراسي االول  ( عملي)ارشاد سياحي 

 القومي باالسكندرية 

مواقع أثرية : الفصل الدراسي الثاني

 باالسكندرية

 الفرقة الرابعة

 وليالفرقة اال الفصل الدراسي الثاني: الكلية تاريخ الفن

 الفرقة الثالثة الفصل الدراسي الثاني: الكلية تاريخ وحضارة مصر البيزنطية 

العصر )تاريخ النحت والفنون الصغري 

 (اليوناني والروماني

 الفرقة الرابعة الفصل الدراسي الثاني: الكلية

 

 ( :الخ ........ اجتماعية  –تدريبية  –وظيفية ) خبرات أخرى * 

تطيوير التعلييم السيياحي مين خيالل تحيديث أسياليب         عيداد لمشيروع  المشاركة فيي اال  -

 VR األلكترونيية  التدريبات العملية لألقسام العلمية بالكليية بإسيتخدام بيرامج المحاكياه     

 .م5001
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بحيييوث ودراسيييات طيييالب "المشييياركة فيييي فعالييييات الملتقيييي العلميييي األول للكليييية  - 

 .م5015فبراير  12والتي تم عقده في " مسابقة " الدراسات العليا

والتيي تيم عقيدها    " Guidance Labمختبير اإلرشياد   "المشاركة في تنظيم مسيابقة   - 

 .م5015ديسمبر  13في يوم األحد الموافق 

المشاركة في إدارة جلسة فيي الملتقيي األول لشيباب البياحثين فيي الدراسيات القبطيية        - 

م، 5013ميارس   18 -18والتيي تيم عقيدها ييومي     " تراث األجداد في عيوان األحفاد"

 .والذي نظمته مؤسسة سان مارك لتوثيق التراث ومعهد الدراسات القبطية

كمصيدر تياريخي   " الفين القبطيي  "المشاركة في تنظيم ورشية العميل األول بعنيوان    - - 

أغسيطس   10 -1الستكشاف الحياة اليوميية لألقبياط  والتيي تيم عقيدها فيي الفتيرة مين          

 .ميًا، والتي نظمته مؤسسة سان مارك لتوثيق التراثم بواقع أربع ساعات يو5011

المشاركة في اليوم السنوي للتراث القبطيي واليذي نظميه برنيامج الدراسيات القبطيية       - 

 8يييوم  –بمكتبيية اإلسييكندريةبالتعاون مييع بيييت السييناري األثييري بحييي السيييدة زينييب     

 .م5018مارس 

 المشاركة في اعداد معايير الجودة -

 حتي تاريخه -5012فبراير 15ة الجودة مدير وحدة إدار

 ."بنك المعرفة المصري"ندوة المشاركة في االعداد ل- 

 ."البيئة وسالمة الطيران "ندوة المشاركة في االعداد ل- 
سييبتمبر  51المشيياركة فييي فاعليييات يييوم السييياحة العييالمي بمكتبيية االسييكندرية يييوم    -

 .م5011

 18يييوم بجامعيية المنوفييية  والمقييام  عييات المشيياركة فييي تنظيييم أسييبوع شييباب الجام    -

 5011سبتمبر 

 خدمات الرعاية الصحية في مصر البيزنطية

 Health Care Services in Byzantine 

Egypt 

 دكتوراة

كريم أنور فهمي ياسين مدرس 

،  بقسم اإلرشاد السياحيمساعد 

جامعة /  كلية السياحة والفنادق

 مدينة السادات

نشوة محمد سعيد ./ د

 سليمان

مارس 

5011 

 

التجسيد في الفن القبطي من القرن األول حتي نهاية 

 .القرن السابع الميالدي

 

 ماجستير

لمياء عادل عزت محمد باحثة بكلية 

قسم اآلثار اليونانية  –االثار 

 جامعة القاهرة –ة والروماني

إبريل  خالد غريب شاهين./ د.أ

5011 

 

زخارف المخطوطات ودورها في إحياء التراث 

دراسة فنية تحليلية على بعض مخطوطات ) القبطي

 (االبصلمودية

Manuscripts' Paintings and Their Role 

in Reviving the Coptic Heritage 

An Analytical Study on Psalmodia 

Manuscripts) 

 دكتوراة

 نرمين رزق اهلل داود رزق اهلل
، كلية  بقسم اإلرشاد السياحي باحثة

جامعة مدينة /  السياحة والفنادق

 السادات

نشوة محمد سعيد ./ د

 سليمان

إبريل 

5018 
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 " مجلة كلية " تصوير المخلوقات السمائية في الرسوم الجدارية بكنائس النوبة ،

 .26-66ص م،5011والفنادق، جامعة مدينة السادات، العدد األول،يونيو السياحة 

 "  دور إحياء مسار العائلة المقدسة وطريق الحج المصري القديم في تنشيط السياحة

مجلة كلية السياحة يحيي حسن شحاته، . بحث مشترك مع أ" الدينية في مصر

 (.جاري النشر) م5011 ديسمبر ،الثانيوالفنادق، جامعة مدينة السادات، العدد 

  "التراث الرهباني ) الدولي الثاني أعمال مؤتمر،"تصوير الفضائل في الفن القبطي

بالمركز الثقافي الفرنسيسكاني،  5011 ينايرفي  المنعقدو ،(في الشرق األوسط

 .م210-882مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، ص 

 " القبور القبطية المكتوبة باللغة   دراسة أثرية فنية لمجموعة جديدة من شواهد

/ مشترك مع " العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية ببنى مزار بالمنيا

، مجلة كلية السياحة والفنادق، شعبان عبدالرازق سمير/ د،  حسام حسن حميدة

 (.جاري النشر) م5011 ديسمبر جامعة قناة السويس،

 "مكتبة  "المية بمنطقة مصر القديمةحشوات خشيبة قبطية في العصور االس ،

 (جاري النشر) .م5013االسكندرية، 

 " التأثيرات المتبادلة بين المنجلية ودكة المصحف والقارئ فى العصرين المملوكى

 (.جاري النشر) .مرعيأحمد عبدالحميد تز مع/ ، مشترك مع "والعثمانى


